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Beste buurtbewoners, 
 
De zomervakantie is voor velen alweer begonnen. Het bestuur heeft nog geen vakantie en is druk 
doende met de voorbereidingen van ons gezellige wijkfeest 2017. U bent van harte welkom op 
zaterdag 26 augustus. Er speelt momenteel een aantal belangrijke zaken in Bunnik die invloed 
hebben op onze wijk. De inbreng van de wijkbewoners is dan ook nodig. We noemen het P+R 
parkeerterrein, het mobiliteitsknooppunt Bunnik en het klimaatbestendig maken van onze wijk. Er 
komt nogal wat op ons af dus hebben wij uw inzet en deskundigheid hard nodig. In deze nieuwsbrief 
leest u er meer over. En oh ja, we zoeken nog een aanvullend lid voor ons bestuur.  
Fijne zomer! 
 
Tot ziens in de wijk! 
Het bestuur 
 
 

Terugblik paasactiviteit 
Op zaterdag 15 april vond de eerste Paasactiviteit 

plaats, georganiseerd door de wijkvereniging. Het was 

een groot succes ! Meer dan 60 kinderen en hun 

ouders hebben volop gezocht naar de 200 eieren die 

verstopt waren in onze wijk. De kinderen konden hun 

hardgekookte eitjes inleveren en ruilen voor chocolade 

paaseieren. Er waren in de paasweek ook drie gouden 

eieren verstopt die dmv allerlei aanwijzingen gevonden 

konden worden. De eerlijke vinders kregen een leuk 

cadeautje en onder meer een gratis lidmaatschap voor 

de wijkvereniging! Het was een super leuke speurtocht 

en een gezellige bijeenkomst met ouders en kinderen 

na afloop op het speelveld aan de Groeneweg. Wat 

ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! 

 

 

 

BUURTFEEST ZATERDAG 26 AUGUSTUS! 
 
Op zaterdag 26 augustus a.s. vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur nodigen we jullie graag uit voor de jaarlijkse 

Engboogerd buurtborrel op het groene veldje (naast Prikkebeen).  Wij zorgen voor drankjes en een heuse pubquiz! En 

deze keer suikerspinnen voor de kinderen en een (bijna echte) koe die ze kunnen melken. Nemen jullie weer 

(zelfgemaakte) borrelhapjes mee? Geef je op via website of door middel van onderstaand formulier  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja! Ik kom ook bij de buurtborrel op zaterdag 26 augustus 2017! 
 
We komen met ________ personen. 
We maken €2,50 p.p. (max. € 5,00 per gezin) over op bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 6262. 
 
Naam: 
Adres: 
 
Lever dit formulier in bij Lia van der Heijden, Huib van de Vechtlaan 31. 

Nieuwsbrief 

juli 2017 

 



Speelveld Huib van de Vechtlaan / Engweg 
Sinds vorig jaar zijn wij bezig met de Gemeente om te kijken of het grasveld tussen de doelpalen en de doelpalen zelf 

vervangen kunnen worden, dit op verzoek van de buurtbewoners. Dit project loopt al een tijdje. Dit komt omdat wij 

moesten onderzoeken of wij genoeg budget konden regelen. De Gemeente heeft namelijk niet genoeg budget en het 

was aan ons om sponsoren hiervoor te zoeken. Hier zijn wij heel druk mee bezig geweest. Het goede nieuws is dat wij 

van de Stichting vrienden van het witte kerkje Odijk geld hiervoor krijgen. Dit is net doorgegeven aan de Gemeente, 

dus wij wachten af wat de volgende stappen hiervoor zijn. 

 

Samenwerken aan de kansen van 

Bunnik als mobiliteitsknooppunt in 

de regio 
Het stationsgebied van Bunnik staat op dit moment 

volop in de belangstelling van provincie en gemeente. 

Er is al een tweetal bijeenkomsten geweest waarbij 

vertegenwoordigers van bedrijven, woningbouw, 

gemeente. provincie en bestuursleden van de 

Engboogerd aanwezig waren om te kijken naar de 

kansen van Bunnik als mobiliteitsknooppunt in de 

regio. Tijdens het 1e alliantiegesprek werd gekeken 

naar de ontwikkelingen in de komende jaren en 

werden urgente kwesties benoemd. Op 4 juli vond een 

zg. “placegame”plaats waarin in kleine groepen werd 

gekeken naar concrete maatregelen om de kwaliteit 

van het stationsgebied te verbeteren.  

Het vervolg van deze bijeenkomst zal plaatsvinden op: 

dinsdag 5 september van 14.00 - 17.00 uur 

maandag 9 oktober van 14.00 - 17.00 uur  

Locatie: in of rond het stationsgebied Bunnik. 

Bewoners van Bunnik worden van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn. Het is zeker voor de wijk 

Engboogerd van belang om mee te praten over de 

ontwikkeling van het stationsgebied, omdat wij als 

bewoners weten wat er nodig is om van het station 

een bruisend onderdeel van Bunnik te maken ! 

 

 

BERICHT VAN DE GEMEENTE: vervangen 

schorsbakken speelveld Huib van 

de Vechtlaan 
Als gemeente zijn we aan het bekijken hoe we de 

speelplekken nog optimaler kunnen beheren en 

onderhouden. Een veel voorkomende klacht is dat het 

schors vies is met katten- en soms ook 

hondenuitwerpselen. 

Voor de speeltoestellen die een kleinere valhoogte 

hebben dan 1,50 m en die nog op schors staan zoals 

het evenwichtsspel wordt het schors vervangen door 

matten waar het gras doorheen kan groeien. Voor de 

overige twee speeltoestellen (de duikelrekken en het 

combinatietoestel met glijbaan) wordt de schors 

vervangen door kunstgras. 

Als gemeente zijn we nu al bezig alle schors 

ondergronden van speeltoestellen met een lagere 

valhoogte dan 1,50 m te vervangen. In uw buurt willen 

we voor de grote speelplek deze actie in een keer 

doen. Daarna is de speelplek aan de 

Kersenboomgaard aan de beurt.   

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u bellen 

naar 030-6594848 het gemeentehuis en vragen naar 

mevrouw van Putten. 

 

Pak je kans en word bestuurslid! 
Er is een plek vrij in het bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste leden en daar mag jij ook deel van uitmaken. 

Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk, doe dan eens vrijblijvend mee met ons. 

Meld je aan bij een van de bestuursleden of stuur ons een mail.  

Hou je niet van vastigheid en help je liever bij een activiteit zoals het wijkfeest? Laat het ons dan weten en stuur een 

mail naar engboogerd@gmail.com. 

 

Nog geen lid? 
Wil je ook lid worden van de buurtvereniging? Meld je aan via onze website www.engboogerd.nl of via 

aanmeldstrook hieronder. De contributie bedraagt € 10,00 per huishouden per jaar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja! Ik word lid van de wijkvereniging De Engboogerd 
Naam: 
 
Adres:  

E-mail: 
 
Handtekening: 

 
Ik maak € 10 over op NL10 INGB 0000 6262 66 t.n.v. Buurt- en Belangenvereniging De Engboogerd, 
o.v.v. naam en adres 

Lever dit formulier in bij Lia van der Heijden, Huib van de Vechtlaan 31. 

Voor wie er nog niet aan toe was gekomen: 
De contributie 2017 kan nog worden betaald!  

bankrekening NL10 INGB 0000 626266  
o.v.v. naam en adres, € 10 per gezin 


